
Anarkiismo kaj Neperforto

Anarkiismo pensas ke la Ŝtato estas
grava obstaklo la anhelos de libereco.
Neperforto pensas ke la forto, la altrudo kaj
potenco estas fontoj de perforto.

Se ni sekvas anarkiisma analizo honeste,
ni kritikas autoritarismo, aŭ la altrudo aŭ
superregado kontraŭe al la libera
interkonsento kiel mil fojojn ripetis.

En la lasta termino, radikala anarkiismo
(kiu iras al la radiko) rakontus al ni ke ajna
altrudo de ajna speco de forto, perforto de iu
speco, oni estu malakceptita. La radikala
anarkiismo estas tuj Neperforta.

Se aliflanke, enprofundiĝis la fonto de
perforto, ni parolas de daŭranta serio de
strukturoj de subpremo kaj potenco, kiuj estas
la aŭtoroj de la perforto, kaj inter ili elstaras
kun evidenteco la Ŝtato. La ne-radikala
perforto devus do esti anarkiisto.

Alia ligilo de kuniĝo inter la anarkiismo
per neperforta estas la senkondiĉa defendo
kiu estas la vojo.

Anarkiismo elstaras por lia emfazo sur
jam konstruas ke socio proponita.

Temas metante en moviĝo la nova mondo
ĉar ĝi estas via propra atingo: tiel, la konstruo
de federisma socia organizo, malcentralizis,
spertas nun en anarkiisma kolektivoj,
organizita en konfederacioj kaj asocioj libere.

Estas kio publikeco la fakton kaj rekta
ago.

La decidoj ne delegis al korpoj kiuj
centralizi potencon, sed prenas ĉiutage tra
malcentralizo de horizontalaj kaj
memmastrumataj asembleoj, mallonge ĉesigo
praktikoj ne devigaj tuj.

Sano kaj anarkio!



Veganismo pretere la nutraĵo

Veganismo, pli ol dieto, estas filozofio de vivo motivita de etika konvinkojn.
Krom ne konsumi ajnan beston produktoj, manĝo homoj ne uzas derivita de bestoj en vesto

(ledo, silko, lano), calzado (ledo) kaj rifuzas kosmetikaĵoj kiuj uzas besto ingrediencoj kaj / aŭ kiuj
estis provita en bestoj. Personoj manĝo malakcepti ĉiajn ekspluato kaj besto misuzo kaj ĉi tio
inkludas: vivisekcio, besto eksperimentoj, cirkoj, rodeoj, rodeoj, bestoĝardenoj . . . homoj kiuj
konsideras sin vegana, ne limigita al foriganta la krueleco de via telero!

Ekzistas multaj manieroj por partopreni aktive redukti suferon kaj besto ekspluatado ekster
la limoj de la manĝaĵo ni manĝas. Serĉo, serĉo personoj kaj kontraŭsklavecisto grupoj de
ekspluatado kaj subpremado bestoj.

Estas grava supozo kiu estas la konscio, ke ni estas ínfimos parto de naturo, ni estas bestoj kaj
ne estas vere nenio reliefigas la aliaj bestoj, tamen, la specio estas nomita homa fanfaronas
hontinda rolon de mediaj detrua kaj generante neinversigebla damaĝo trans la globo.

La serĉo por plena vivo sen ekspluatado kaj sen subpremado por nonhumans kaj homoj estas
grava instigo por la kaŭzo vegana, kies redukto en nur unu dieto estas ofendo por batali por bestoj
liberigo kiu ankaŭ inkludas homojn.

Pensu pri veganismo estas objektive pensas pri la vivo de ajna vivanta estaĵo kaj ĝia graveco
por la ekvilibro de la planedo kiel vivanta aro.

La lukto por la libereco de ĉiuj ne-homaj estuloj / homaj etendas nian liberecon al malfinio,
estas veganismo.





Ni ankoraŭ bezonas voluntulojn!

Nia iniciatemo bezonas voluntulojn por skribi, traduki, desegni aŭ por iu ajn kontribuaĵo.
Ĉia helpo estas bonvenan, dankon!
Sanon kaj anarkion!

Kontaktojn

Fenikso Nigra Liberacana Barikado

m.e.:barriliber@anarkio.net
m.e.:lobo@riseup.net
m.e.:fenikso@riseup.net

http://anarkio.net/fenikso


